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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 85 

 

It-Tnejn, 6 ta' Frar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 4492. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm ġie jiswa lill-Gvern ir-Rapid Screening test 

tal-COVID-19? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4493. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew irrappurtati każijiet ta’ periklu fiż-żona SAR ta’ Malta lill-Forzi Armati ta’ 

Malta (AFM) fl-2022? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4494. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm twettqu operazzjonijiet ta’ salvataġġ mill-Forzi Armati ta’ Malta (AFM) fl-2022, li 

rriżultaw fi żbarki f’Malta? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4495. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu t-tul medju ta’ żmien li bastiment iqatta’ f’diffikultà fiż-żona SAR ta’ Malta qabel 

is-salvataġġ? 

 

28/11/2022 
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* 4496. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru operazzjonijiet ta’ salvataġġ fiż-żona SAR Maltija li l-Forzi Armati ta’ Malta 

(AFM) ikkoordinat mal-Gwardja tal-Kosta Libjana fl-2022? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4497. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm għandhom karozzi l-LESA li jmorru fuq il-post tal-inċidenti tat-traffiku? 

 

28/11/2022 

 

 

* 5180. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4954, jista' l-Ministru jippreżenta l-informazzjoni li għandu 

rigward ta' kemm hu n-numru ta' Maltin li emigraw biex jaħdmu barra minn Malta? Ta' liema età huma? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5191. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B’referenza għall-kawża ARB/21/36 fl-International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID),  

jista’ l-Ministru jgħid kemm swiet lill-Gvern Malti fi spejjeż totali mill-bidu tal-kawża fl-2021 sa Jannar 2023? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5192. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B’referenza għall-kawża ARB/21/36 fl-International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 

jista’ l-Ministru jgħid fuq liema bażi ġew selezzjonati avukati bħala konsulenti tal-iState Advocate, l-avukati 

privati Maltin? Jista’ jgħid kemm swew is-servizzi tagħhom tul l-2021 u l-2022, individwalment? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5193. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B’referenza għall-kawża ARB/21/36 fl-International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 

jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx avukati barranin oħrajn imqabbdin bħala konsulenti fuq din il-kawża, u 

x’inhuma l-ispejjeż tagħhom? 

 

13/01/2023 
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* 5194. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B’referenza għall-kawża ARB/21/36 fl-International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 

jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-osservazzjonijiet li saru mill-Gvern Malti fil-kawża nhar il-21 

Novembru, 2022; is-7 u d-9 Diċembru, 2022; kif ukoll l-aħħar osservazzjonijiet li saru fis-6 ta’ Jannar, 2023 

mill-claimants fil-kawża? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5207. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'kienet il-paga minima għal kull sena bejn l-1975 u l-1980? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5251. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 10) kienet li ser tiġi implimentata strateġija ta’ komunikazzjoni interna biex l-informazzjoni 

tiġi mtejba bejn is-sezzjonijiet kollha fil-Malta Police Force, jista’ l-Ministru jgħid jekk din l-istrateġija ta’ 

komunikazzjoni interna bdietx tinħadem? Jista' jgħid x’inhi eżattament din l-istrateġija u kif ġiet imtejba s-

sistema interna ta’ komunikazzjoni?  

 

16/01/2023 

 

 

* 5252. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 (Objective 10), jista’ l-Ministru jgħid jekk 

ġietx imwaqqfa t-"transformation and change management Unit" fi ħdan il-Malta Police Force? Jekk iva, meta u 

min imexxi din il-unit? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5253. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi strateġiċi 

(Objective 11) kien li ser jiġu stabbiliti numru ta’ kriterji biex il-pulizija jifhmu aħjar kif huma għandhom 

jaħdmu fil-Korp u li s-sistema ta’ "performance management" tiġi riveduta u mtejba u kull membru jagħmel 

"performance appraisal" fejn jiġi evalwat u dokumentat kemm qed jaħdem sew, jista’ l-Ministru jgħid jekk 

dawn il-"performance appraisals" ġewx riveduti? Jekk iva, meta u xi nbidel fir-realtà? 

 

16/01/2023 

 

* 5254. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi strateġiċi 

(Objective 11) kien li ser ikun hemm reviżjoni fil-proċeduri ta’ dixxiplina, jista’ l-Ministru jgħid jekk l-"audit 

and investigations Unit" ġietx imwaqqfa u jekk iva, meta bdiet taħdem u min huma l-membri ta’ din il-Unit ?  

 

16/01/2023 
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* 5255. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 11) kien li ser titħaddem gwida ġdida fejn membru fil-Malta Police Force jkun promoss 

skont il-ħila tiegħu, jista’ l-Ministru jgħid jekk dawn il-proċeduri ġodda ta’ promozzjonijiet ġewx implimentati? 

B’mod konkret, jista' jgħid xi nbidel? Jista’ jgħid ukoll kif qed isiru t-transfers u jekk hemmx xi policy dwar kif 

dawn it-transfers isiru? Jekk hemm policy, jista' jqiegħed kopja tagħha fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5310. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm staff f’kull Community Mental Health 

Clinic u xi grad huma? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5311. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il appuntament ġie bbukkjat f’kull 

Community Mental Health Clinic fis-snin 2021 u 2022?  

 

16/01/2023 

 

 

* 5312. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-Floriana Mental Health Community Clinic 

hijiex aċċessibbli għall-persuni bi problemi ta’ mobbiltà? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5313. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux qed isir pjan ta’ tkabbir fi kliniċi tas-saħħa 

mentali li huma żgħar fid-daqs għall-użu tagħhom, bħal dawk fl-Imtarfa, Bormla u l-Mosta? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5314. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex u f’liema settur, mis-sena 2021 għas-sena 

2022 in-nefqa kapitali tal-Isptar Mount Carmel naqset minn €4 miljun għal €2 miljun?  

 

16/01/2023 
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* 5351. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk kienx hemm persuni, u kemm kienu l-persuni 

affettwati, li ma ngħatawx xi tip ta’ kimoterapija mill-1 ta’ Jannar 2023 sal-ġurnata li tiġi mwieġba din il-

mistoqsija minħabba nuqqas ta’ provvista?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5434. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4312, jista’ l-Ministru jgħid x’miżuri tieħu l-Awtorità tal-

Ippjanar biex tara li din il-ħtieġa tal-bjar tkun imwettqa? Hemm xi eċċezzjoni fid-dawl li diversi żviluppi huma 

mingħajr bjar? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5435. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4392, jista’ l-Ministru jagħti l-lista ta’ bini illegali li ġie 

sanctioned mis-sena 2013 sal-lum? Jista’ jagħti lista ta’ x’kienu dawn l-illegalitajiet? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5436. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4393, fejn il-Ministru qal li “ġie mwaqqaf il-Housing 

Development Fund li fost irwoli oħra se jkun qed joħloq fond biex jitwettqu proġetti ta’ tisbiħ madwar il-binjiet 

tal-Gvern”, jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa kbir dan il-fond, minn fejn ġejjin dawn il-fondi u liema binjiet se 

jkunu msebbħa matul l-2023? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5437. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Minsitru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4395, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Wirt 

Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid jekk hemmx il-ħsieb li numru ta’ uffiċjali 

tal-komunità fi ħdan il-LESA jkunu assenjati b’mod regolari mal-kunsilli lokali? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5438. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Fid-dawl tad-diskors tiegħu fil-pubbliku fejn stqarr li hemm ċerti negozjanti/importaturi li qegħdin jgħollu l-

prezzijiet tal-ikel u prodotti oħra b’tali mod li diversi prodotti tal-ikel qed jogħlew, jista’ l-Prim Ministru jgħid 

x’passi ser ikun qiegħed jieħu biex jara li ma jkunx hawn/jitkomplewx dawn li qal li huma abbużi? 

 

20/01/2023 
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* 5439. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid għal liema raġuni fl-aħħar estimi tal-Baġit li ġew approvati l-line item 5891, Climate 

Action Plan, naqas minn €250,000 (2022) għal €100,000 (2023)? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5532. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Dar Saura, ir-Rabat, sena b’sena minn meta daħal f’dan il-

ftehim?  Jista’ jgħid b’liema rata qed iħallas illum għal kull sodda u wkoll b’liema rata qed titnaqqas il-pensjoni 

ta’ dawn l-anzjani li qed jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5533. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Rosevilla, Ħ’Attard sena b’sena minn meta daħal f’dan il-

ftehim? Jista’ jgħid b’liema rata qed iħallas illum għal kull sodda u wkoll b’liema rata qed titnaqqas il-pensjoni 

ta’ dawn l-anzjani li qed jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5534. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Golden Care, Ħal Għargħur sena b’sena minn meta daħal 

f’dan il-ftehim? Jista’ jgħid b’liema rata qed iħallas illum għal kull sodda u wkoll b’liema rata qed titnaqqas il-

pensjoni ta’ dawn l-anzjani li qed jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5535. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Casa Leone, San Ġiljan sena b’sena minn meta daħal f’dan 

il-ftehim? Jista’ jgħid b’liema rata qed iħallas illum għal kull sodda u wkoll b’liema rata qed titnaqqas il-

pensjoni ta’ dawn l-anzjani li qed jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5536. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Casa Francesco, il-Ħamrun sena b’sena minn meta daħal 

f’dan il-ftehim? Jista’ jgħid ukoll b’liema rata qed iħallas illum għal kull sodda u wkoll b’liema rata qed 

titnaqqas il-pensjoni ta’ dawn l-anzjani li qed jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

23/01/2023 
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* 5537. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Dar San Ġużepp, il-Fgura sena b’sena minn meta daħal 

f’dan il-ftehim? Jista’ jgħid b’liema rata qed iħallas illum għal kull sodda u wkoll b’liema rata qed titnaqqas il-

pensjoni ta’ dawn l-anzjani li qed jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5682. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5479, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid, minbarra s-sitt technicians, x'inhi l-professjoni tal-erba' ħaddiema l-oħra? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5700. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1198, tista’ l-Ministru tgħid jekk  ix-xogħlijiet fi Triq il-

Kampanella, Fgura sarux u jekk le, meta se jsiru? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5701. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2064, jista’ l-Ministru jgħid x’passi ulterjuri ttieħdu biex 

Triq Delimara, Marsaxlokk, tiġi fi stat aħjar? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5702. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2063, jista’ l-Ministru jgħid x’passi ulterjuri ttieħdu biex 

Triq Xrobb l-Għaġin, Marsaxlokk, tiġi fi stat aħjar? 

 

26/01/2023 

 

* 5703. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm ħaddiema li kienu qed jaħdmu taħt il-Community Work Scheme fis-

snin 2020, 2021, 2022 li tħallsu l-arretrati li kellhom jingħataw fl-ammont ta’ €200 fix-xahar? 

 

26/01/2023 

 

* 5712. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Forti Binġemma għadhiex okkupata illegalment minn squatters? Jekk iva, jista’ jgħid 

meta l-Awtorità tal-Artijiet se tieħu azzjoni biex dawn jiġu żgumbrati? 

 

26/01/2023 
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* 5713. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid mill-2017 ’l hawn kemm kien hemm każijiet fejn sewwieqa nstabu li kienu qegħdin isuqu 

taħt l-influwenza tad-droga? Jista’ jgħid kif dawn instabu li kienu taħt l-influwenza tad-droga? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5714. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra dwar l-aħħar żviluppi tas-sit tal-lukanda li d-dettalji dwarha qed jingħataw 

separatament? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5717. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm serq li ġie rrapportat mill-bidu ta' Jannar 2020 sal-lum, lokalità 

b'lokalità f’Għawdex? Kemm minn dawn il-każijiet sal-lum għadhom ma ġewx riżolti? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5718. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm-il talba għal bozoz pubbliċi ġodda rċeviet l-Enemalta mill-Ministeru 

għal Għawdex mill-bidu tal-2019 sal-lum? Kemm minn dawn ġew approvati u kemm ġew rifjutati? Fejn huma 

l-bozoz li ġew approvati? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5719. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar il-proġett ta' retro fitting li qed isir fil-bini tal-Ministeru għal 

Għawdex? Jista’ jgħid meta nbeda x-xogħol fuq dan il-proġett, x'sar s’issa, u jagħti break down dettaljat tal-

ispejjeż li saru s’issa fuq dan il-proġett kif ukoll x'baqa’ jsir u f’liema xahar u sena hu ppjanat li jitlesta 

kompletament dan il-proġett? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5722. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jagħti lista tan-numru ta’ uffiċjali li jaħdmu fl-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni 

u l-grad tagħhom f’kull każ? Jista’ jgħid, f’kull każ, jekk il-postijiet humiex mimlija, meta mtlew, u jekk 

imtlewx wara sejħa pubblika? 

 

27/01/2023 
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* 5723. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5118, jista’ l-Ministru jgħid x’kienu l-kriterji speċifiċi li l-

Awtorità ta' Malta tal-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (MFHEA) għamlet lill-American University of Malta 

(AUM), biex din tkun tista’ tingħata l-liċenzja ħalli topera f’pajjiżna? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5736. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’  l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt dan il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5737. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru  kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt il-Ministeru tagħha? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5738. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5739. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru  kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

* 5740. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru  kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt  il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

* 5741. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 
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* 5757. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista' l-Ministru jgħid f'liema xahar ta' din is-sena hu maħsub li tiġi ppubblikata s-sejħa għall-Public Service 

Agreement għat-trasport ta' passiġġieri, karozzi u merkanzija bejn Malta u Għawdex, peress li dan il-ftehim issa 

ilu bosta snin li skada? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5758. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

B'referenza għall-konferenza tal-aħbarijiet li ngħatat mill-Ministru, fejn intqal li matul is-sena 2022 il-Ministeru 

ħawwel 35,600 siġar u arbuxelli madwar Malta u Għawdex, tista’ l-Ministru tgħid kemm minnhom tħawlu 

f’Għawdex u fejn tħawlu? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5759. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-widien (isem tal-wied u r-raħal) f’Għawdex li l-Ministeru għal Għawdex 

applika għalihom biex jitnaddfu u jsir xogħol ieħor fuqhom? Jista’ jgħid liema widien ġew aċċettati u liema ma 

ġewx aċċettati biex isiru matul is-snin 2014 u 2023 mill-programm ‘M4.4121 - Rehabilitation of Gozo's Valleys 

to Enhance their rain capturing and soil retention capabilities 2014-2020’? Jista’ jgħid ukoll kemm se jingħata 

flus il-Ministeru għal Għawdex minn dan il-fond għal dawn il-widien biex jitnaddfu u jsir xogħol ieħor fuqhom? 

Jista’ jgħid jekk hux se jingħata aktar flus u jekk iva, kemm ingħata  minn dan il-fond il-Ministeru għal 

Għawdex għal dawn il-widien? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5767. L-ONOR. OMAR FARRUGIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hawn każi ta' omiċidji mis-sena 2022 sal-lum, sena b'sena? Jista’ jgħid kemm 

minnhom il-Pulizija tqis li ma ssolvewx?  

 

30/01/2023 

 

 

* 5768. L-ONOR. OMAR FARRUGIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm cash seizures marbutin ma' droga fl-aħħar għaxar snin, maqsuma sena 

b'sena?  

 

30/01/2023 

 

 

* 5769. L-ONOR. OMAR FARRUGIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta' money laundering marbutin ma’ droga fl-aħħar għaxar snin, 

maqsuma sena b'sena? 

 

30/01/2023 
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* 5770. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew ingaġġati Pulizija ġodda wara s-sejħa li saret għar-rekluti ġodda u ppubblikata 

fil-Gazzetta tal-Gvern tad-29 ta’ Lulju 2022? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5776. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha 

li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5777. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-

awtoritajiet u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema 

awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5778. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5779. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5780. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 
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* 5781. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5815. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qed jiġi kkonsidrat li l-Uffiċjali tal-Komunità (Wardens) jiġu fornuti b’body 

cams fuq l-istess mudell ta’ kif jaħdmu l-Pulizija? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5816. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qed jiġi kkonsidrat li l-Uffiċjali tal-Komunità (Wardens) jiġu fornuti 

b’uniformijiet ġodda aktar komdi u prattiċi biex ikunu jistgħu jaqdu d-doveri tagħhom aħjar?  

 

30/01/2023 

 

 

* 5817. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk hix qed tiġi kkonsidrata l-possibilità li l-Park Rangers ikunu fornuti b’body cams? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5818. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm hawn Park Rangers jaħdmu f’pajjiżna bħalissa, fejn qed jaħdmu u kemm minnhom 

huma impjegati mal-Gvern u mal-NGOs? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5819. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk jeżistux jew le kondizzjonijiet tax-xogħol  għall-ħaddiema li jaħdmu bħala Park 

Rangers? Jekk iva, tista’ tqegħedhom fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

30/01/2023 

 

* 5820. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid fiex wasal il-proġett tal-bini tal-inċineratur fil-Magħtab u fl-istess waqt tqiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra l-aħħar pjanti approvati mill-Awtorità tal-Ippjanar tal-istess proġett?  

 

30/01/2023 
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* 5828. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2022 inbnietx skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5829. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2021 inbnietx skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5830. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2020 inbnietx skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5831. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2019 inbnietx skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5838. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5505 u jgħid jekk l-Iskola Primarja ta' Birkirkara (Kulleġġ 

Santa Tereża) hux se tingħata għalliem/a sabiex il-klassi 5.2 ma tibqax mingħajr għalliem? Jekk le, x'inhi r-

raġuni u x'inhu l-pjan biex it-tfal f'din il-klassi jingħataw l-edukazzjoni tagħhom? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5839. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5506 u jgħid meta se jibda x-xogħol fuq l-aperturi u l-bibien 

fl-Iskola Primarja ta' Birkirkara (Kulleġġ Santa Tereża)? 

 

31/01/2023 
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* 5844. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4339, 4896 u 5647 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 

rendikont dettaljat ta’ kull inċentiv li ngħata taħt il-Financial Incentives for the Audiovisual Industry: Cash 

Rebate mill-2006 sal-2022 s’issa? Għal kull proġett, jista’ jinkludi l-isem tal-proġett, l-isem tal-kumpanija li 

bbenefikat mill-cash rebate, l-ammont li ngħata mill-Gvern bħala Cash Rebate, l-ispiża diretta tal-film f’Malta u 

l-ispiża indiretta (fuq riżorsi jew servizzi mill-UE) li kienet eliġibbli għal cash rebate? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5845. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4337, 4895 u 5648 u ċjoè: Peress li f’Marzu li għadda l-

Malta Film Commission ippubblikat linji gwida ġodda għall-Financial Incentives for the Audiovisual Industry: 

Cash Rebate, u skont Artiklu 5 ta’ dawn il-Linji Gwida, dawn jidħlu fis-seħħ ġaladarba jidħol fis-seħħ l-Avviż 

Legali, għaldaqstant jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ dan l-avviż legali li jirregola 

dawn il-linji gwida u jinforma lill-Kamra meta daħlu fis-seħħ? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5846. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4887 u 5649 u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopji tal-

Audited Accounts u r-Rapporti Annwali tal-Malta Film Commission għas-snin 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 u 2021? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5847. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5480 u jgħid sena 

b’sena, bejn l-2013 sal-2022, kemm kien hemm below the knee amputations fl-Isptar Mater Dei, ta' persuni li 

jbatu minn neuropathy minħabba d-Dijabete? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5848. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5481 u jgħid, sena 

b’sena, bejn l-2013 sal-2022, kemm kien hemm amputazzjonijiet mill-għaksa 'l isfel, inkluż tas-swaba', fl-Isptar 

Mater Dei, ta' persuni li jbatu minn neuropathy minħabba d-Dijabete? 

 

31/01/2023 
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* 5849. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5482 u jgħid, sena 

b’sena, bejn l-2013 sal-2022, kemm kien hemm pazjenti li ddaħħlu fl-Isptar Mater Dei għall-kura minħabba 

kumplikazzjonijiet f’saqajhom minħabba neuropathy ikkawżata mid-Dijabete? Kemm kienet il-medja ta’ kull 

sena fit-tul ta’ ġranet li dawn il-pazjenti kienu taħt kura fl-Isptar Mater Dei? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5850. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5485, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid jekk it-tliet toilets u t-tliet showers humiex fissi jew "mobile"? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5851. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk l-istudenti li qabel kienu jagħmlu l-adaptive papers fl-iskola primarja u li issa mhux 

se jkunu qed joqogħdu għal eżami, humiex se jkunu mitlubin jibqgħu d-dar fil-jiem li fihom ikunu qed isiru l-

eżamijiet?  

 

31/01/2023 

 

 

* 5865. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4340 u 5646, li oriġinarjament saru lill-Ministru għat-

Turiżmu u li issa ġew referuti lilu, u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-korrispondenza kollha li għaddiet bejn il-

Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-tibdil li tħabbar aktar kmieni din is-sena fil-Financial Incentives 

for the Audiovisual Industry: Cash Rebate? Jista’ jippubblika wkoll l-approvazzjoni li ngħatat mill-

Kummissjoni Ewropea? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5874. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus fuq esperti tal-Qorti għas-snin 2021 u 2022? Jista’ jgħid kemm minn 

dawn il-flus intefqu fuq esperti fil-qasam tal-psikoloġija fl-istess perjodu? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5875. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm iggradwaw Occupational Therapists mill-Università ta' Malta fl-aħħar għaxar snin? 

 

31/01/2023 
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* 5876. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm ġew impjegati Occupational Therapists fis-

settur tas-saħħa għal kull sena mill-2013 sal-ġurnata li tiġi mwieġba din il-mistoqsija?  

 

31/01/2023 

 

 

* 5877. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm Occupational Therapists jirreġistraw mal-Jobsplus? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5878. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5618, jista’ l-Ministru jgħid minn min u kif ikunu deċiżi l-

postijiet fejn “jinħass li jkun hemm bżonn” isiru spezzjonijiet? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5879. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

 Jista’ l-Ministru jgħid mill-2018 'l hawn kemm-il rapport sar mill-pubbliku jew entitajiet pubbliċi oħrajn lill-

Awtorità tal-Artijiet fuq imwejjed u siġġijiet? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5880. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5617, jista’ l-Ministru jgħid kemm ilu pendenti l-każ 

inkwistjoni fiż-Żona tad-Dib, fil-Mosta quddiem il-Land Arbitration Board? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5882. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5384 u jgħid jekk il-Gvern għandux il-ħsieb li l-pulizija, il-

membri tal-Armata u l-bqija li wettqu l-25 sena servizz,  ikollhom iċ-ċans għal pensjoni sħiħa? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5890. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm iggradwaw studenti tal-MCAST, tal-Università u tal-ITS mill-korsijiet MQF Level 

6, ikklassifikati skont ir-raħal ta' fejn jirrisjedu, bejn l-2012 u l-2022? 

 

01/02/2023 
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* 5891. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ikkwalifikaw studenti tal-MCAST u tal-ITS mill-korsijiet MQF 3, 4 u 5, skont ir-

raħal ta’ fejn jirrisjedu, bejn l-2012 u 2022? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5893. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallsu taxxi minn ħaddiema barranin li jgħixu Malta f’dawn l-aħħar għaxar snin?  

 

01/02/2023 

 

 

* 5909. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5490 u jpoġġi fuq il-

Mejda tal-Kamra l-procurement KOLLU li għamel il-Ministeru għas-Saħħa mis-7 ta’ Marzu 2020 (il-bidu tal-

pandemija tal-COVID-19) sal-lum, u jinkludi l-isem ta’ kull item, il-valur tal-procurement u mingħand liema 

kumpanija/entità nxtara? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5939. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min hu responsabbli biex jinforza permessi li jkunu ġew imħallsin sabiex iħallu parkeġġ 

vojt biex isir xogħol, ngħidu aħna, f’xi dar privata f’każ li l-karozza tibqa’ ma titneħħiex?  Peress li dawn il-

permessi joħorġu mill-Kunsilli Lokali, fuq min jista’ jdur il-Kunsill jew inkella l-individwu konċernat biex il-

karozza titneħħa jew għall-inqas iċemplu ħalli jneħħi l-karozza? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5942. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm hu n-numru ta’ persuni li qed jaħdmu mat-Taqsima tal-Aċċess għall-

Komunikazzjoni u t-Teknoloġija (ACTU) fil-preżent? X’inhuma l-karigi li qed jaħdmu fihom dawn l-istess 

persuni? Tista’ tgħid kemm suppost hu n-numru ta’ persuni meħtieġa biex l-ACTU tkun tista’ tħaffef il-proċessi 

ta’ assessment? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5943. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm hu fil-preżent in-numru ta’ tfal u żgħażagħ li qed jistennew biex jiġu assessed mit-

Taqsima tal-Aċċess għall-Komunikazzjoni u t-Teknoloġija (ACTU) kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex? Kemm 

ilhom jistennew dan l-assessment u meta mistennija jiġu assessed? X’inhi l-età ta’ dawn it-tfal u żgħażagħ? 

 

02/02/2023 
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* 5944. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm persuni li qabel ma t-Taqsima tal-Aċċess għall-Komunikazzjoni u t-Teknoloġija 

(ACTU) ġiet taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Aġenzija Sapport, kienu jaħdmu mal-ACTU u issa rriżenjaw? 

X’inhuma l-karigi li kienu jaħdmu fihom dawn l-istess persuni? Kemm minn dawn il-persuni kienu għadhom 

taħt probation?  

 

02/02/2023 

 

 

* 5945. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm ġew impjegati persuni ġodda mat-Taqsima tal-Aċċess għall-Komunikazzjoni u t-

Teknoloġija (ACTU) kemm ilha taqa’ taħt l-Aġenzija Sapport? X’inhuma l-karigi li qed jaħdmu fihom dawn l-

istess persuni? Kemm minn dawn il-persuni għadhom taħt probation? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5946. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm kien hemm tfal u żgħażagħ li ġew assessed mit-Taqsima tal-Aċċess għall-

Komunikazzjoni u t-Teknoloġija (ACTU) sena b’sena mill-2019 sal-lum separatament għal kull sena, kemm 

f’Malta kif ukoll f’Għawdex? X’inhi l-età ta’ dawn it-tfal u żgħażagħ? Tista’ tagħti tagħrif dwar kemm tfal u 

żgħażagħ kienu fuq il-lista ta’ stennija biex jigu assessed mill-ACTU sena b’sena mill-2019 sal-lum 

separatament għal kull sena, kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex? X’kienet l-età ta’ dawn it-tfal u żgħażagħ?  

 

02/02/2023 

 

 

* 5947. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jew dipartimenti oħrajn li jaqgħu 

taħtu ġewx imħarrġa dwar terremoti ta’ skala mdaqqsa li jistgħu jolqtu lil pajjiżna? Jekk iva, x’taħriġ ingħata? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5950. L-ONOR. OMAR FARRUGIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ bodily harm ġewwa San Ġiljan, sena b’sena mis-sena 2000 

sal-2022? Jista’ jgħid jekk kienx hemm effett fiż-żmien tal-COVID-19?  

 

02/02/2023 

 

 

* 5951. L-ONOR. OMAR FARRUGIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ bodily harm ġewwa l-Belt Valletta, sena b’sena mis-sena 

2000 sal-2022? Jista’ jgħid jekk kienx hemm effett fiż-żmien tal-COVID-19?  

 

02/02/2023 
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* 5952. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk huwiex minnu li l-mediċina indikata bħala 

“Pregabalin Sandoz” ma tinsabx għad-dispożizzjoni tad-dipartiment sabiex tingħata lil min għandu dritt skont ir-

regolamenti mediċi? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5953. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-pavimentar tax-xatt ta’ Wied il-Għajn, u ċjoè ta’ Triq ix-Xatt, hux se jinbdel billi 

qiegħed jitmermer sew? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5982. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’kien jinvolvi x-xogħol li sar fi Triq is-Siġġiewi fi Frar u Marzu 2022 u kemm ġie jiswa? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5999. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn huma installati l-ispeed cameras fil-11-il Distrett Elettorali, kemm hu l-ispeed limit 

għal kull camera, kemm hemm tabelli li jindikaw li hemm speed camera fil-qrib u kemm hemm tabelli qabel 

kull camera li jindikaw l-ispeed limit? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6000. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il rapport b’SMS daħal għand Transport Malta dwar emissjonijiet ta’ duħħan minn 

karozzi fl-2022 u jgħid kemm ittieħdu azzjonijiet f’dan ir-rigward? Kemm-il karozza m'għaddietx mit-test? 

Kemm jiswa SMS? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6001. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jippubblika l-prezz għall-VRT test għal kull tip ta’ vettura mill-2016 sal-lum, maqsuma sena 

b’sena? 

 

02/02/2023 
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* 6002. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jingħata t-tarmak fl-aħħar parti ta’ Triq il-Linja f’Ħ’Attard, liema parti tmiss ma’ 

Triq l-Imdina? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6003. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw ċitazzjonijiet tal-ispeed cameras matul l-2022 maqsumin skont il-

camera? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6004. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm kien hemm persuni li nqabdu jisirqu d-dawl? Tista’ tgħid kemm minn dawk li 

nqabdu, tressqu l-Qorti bejn l-2015 sal-ġurnata li titwieġeb din il-mistoqsija? 

 

02/02/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 42 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar – Tieni Qari – Ministru 

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

2. Abbozz Nru 44 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali u sabiex jirregola materji oħra kriminali – 

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

3. Abbozz Nru 30 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Vjolenza Domestika – Tieni Qari – Ministru 

għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza  

 

4. Abbozz Nru 20 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Tieni Qari – 

Ministru għall-Ġustizzja 

 

5. Abbozz Nru 3 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja – Tieni Qari  – Ministru 

għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

 

6. Abbozz Nru 17 – Abbozz ta’ Liġi dwar it-Twaqqif ta’ Kumitat għar-Rakkomandazzjonijiet ta’ Miżuri 

għall-Ħarsien ta’ Ġurnalisti, Persuni oħra b’irwol fil-Midja u Persuni fil-Ħajja Pubblika – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

7. Abbozz Nru 18 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

8. Abbozz Nru 19 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti – 

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

9. Abbozz Nru 23 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Monitoraġġ Elettroniku – Tieni Qari  – Ministru għall-Intern, 

is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

 

10. Abbozz Nru 24 – Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta l-Miżuri tal-Estimi – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

11. Abbozz Nru 35  – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija – Tieni Qari - Ministru 

għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

12. Abbozz Nru 36 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv) – Tieni 

Qari – Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

13. Abbozz Nru 37 – Abbozz ta’ Liġi dwar Emendi u Tħassir ta’ Liġijiet Varji dwar l-Agrikoltura, is-Sajd u 

d-Drittijiet tal-Annimali – Tieni Qari - Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 

 

14. Abbozz Nru 40 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 3) – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

15. Abbozz Nru 43 – Abbizz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Produzzjoni tal-Petroleum – Tieni Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

16. Abbozz Nru 45 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affermazzjoni tal-Orjentazzjoni Sesswali, l-Identità 

tal-Ġeneru u l-Espressjoni tal-Ġeneru – Tieni Qari – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-

Ugwaljanza 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

3 ta’ Frar 2023        SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 6 ta’ Frar 2023 fl-4.30 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Diskussjoni dwar l-espansjoni tas-servizzi fil-Port tal-Imġarr, Għawdex; u 

3. Affarijiet oħra. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 7 ta’ Frar 2023 fis-2.00 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Kontinwazzjoni tal-eżami tar-Rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the 

Contracts awarded to ElectroGas Malta Ltd by Enemalta Corporation. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-PETIZZJONIJIET 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Petizzjonijiet se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 7 ta’ Frar 2023 fil-4.50 pm fil-Kamra 

tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Petizzjoni Nru 1 – Avviż Legali biex jiċċara l-istatus legali tal-Cannabidiol (CBD) msemmi fl-Att tal-LXVI 

tal-2021; 

3. Petizzjoni Nru 2 – Dar tal-Anzjani fil-Belt Valletta (Petizzjoni Uffiċjali); 

4. Petizzjoni Nru 3 – Evans Building – Multi Functional Clinic u Childcare Centre; 

5. Petizzjoni Nru 4 – Inġustizzja ma’ pazjenti psikjatriċi; 

6. Petizzjoni Nru 5 – Reviżjoni tat-termini għal Dog Friendly Beaches; 

7. Petizzjoni Nru 6 – Reviżjoni tal-25% absence allowance taħt l-Iskema ta’ Childcare b’xejn; 

8. Petizzjoni Nru 7 – Tneħħija tal-Bandiera Russa li hemm fiċ-Ċentru tal-Belt Valletta; 

9. Petizzjoni Nru 8 – Distruzzjoni ta’ Kemmuna; u 

10. Petizzjoni MP-1 mressqa mill-Onor. Ryan Callus rigward Uffiċjali tad-Dwana li soffrew inġustizzja. 

11.  

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Frar 2023, fit-

3.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda:- 

 

1.    Konferma tal-Minuti; 

2.    Abbozz Nru 26 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali – Ministru għall-Politika Soċjali u 

d-Drittijiet tat-Tfal 

3.    Abbozz Nru 27 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili – Ministru għall-Ġustizzja  

 

  

Abbozz Nru 28 – Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9 – Ministru għall-Ġustizzja 

Abbozz Nru 14 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru tal-Fond Monetarju 

Internazzjonali – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

Abbozz Nru 31 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

Abbozz Nru 39 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 2) – Ministru għall-Ġustizzja 

Abbozz Nru 41 – Abbozz ta’ Liġi dwar ir-Ratifika tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Internazzjonali tal-Adulti 

– Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur  
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KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-ĦATRIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Frar 2023 fl-4.30 p.m. fil-Kamra 

tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti u; 

2. Smigħ fir-rigward tan-nomina tas-Sur Jesmond Gatt għall-ħatra ta’ Chairperson tal-Bord tal-Gvernaturi 

tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. 

 

 

KUMITAT TAL-KONTIJIET DWAR L-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA 

 

Il-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 15 ta’ Frar 2023 

fil-4.45 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Xewkija Tigers Football Club;  

3. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Otters Aquatic Sports Club; u  

4. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Gudja United Football Club. 

 

 

 

 

                                 

        RAYMOND SCICLUNA  

3 ta’ Frar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


